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Sak nr. 50/06 Høring veterinærtj enesten 

FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM VETERINÆRER OG ANNET 
DYREHELSEPERSONELL. H0RING. 

Kommunene har mottatt "Høring av forslag til endring av lov 15 .juni 2001 nr 75 om 
veterinærer og annet dyrehelsepersonell" Høringsfristen er satt til 15.mai 2006. Med 
sendingen følger det et høringsnotat som er lagt med saken. Det vises til dette. 

I innledningen til høringsnotatet blir det vist til ulike forhold som har gjort at det mange 
steder er blitt mindre attraktivt for veterinærer å opprette praksis. For å møte disse 
utfordringene satte Landbruksdepartementet i mars 2004 ned et utvalg (Sagelvmo-utvalget) 
som blant annet skulle vurdere hvordan en for veterinært personell kan bidra med offentlige 
virkemidler, slik at tilfredsstillende veterinærdekning kan opprettholdes i aktuelle områder. 
Sagelvmo-utvalget avga sin innstilling i september 2004. 

Da saken er utsendt kommune vises til følgende dokumenter: 
Høringsnotat om endring av lov av 15. juni 2001 om veterinærer og annet 
dyrehelsepersonell. 
Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. 
Forskrift om veterinærvakt. 
Brev fra Den norske veterinærforening vedrørende forslag til endringer av 
dyrehelsepersonelloven. 

Innstilling: 
Helgeland Regionråd går imot at tilgangen på kliniske veterinærtjenester skal gjøres til 
et kommunalt ansvar. Staten har gjennom Mattilsynet et godt utbygd apparat til å ta 
seg av dette og kan sikre en mer enhetlig tjeneste og administrere dette mer rasjonelt 
enn om arbeidet splittes opp på kommunene. 

Hvis kommunene skal overta ansvaret for veterinærtjenesten må loven fortsatt ha en 
bestemmelse om at Staten har det overordna ansvaret for å sikre en landsdekkende 
dyrehelsetjeneste. Videre må det i lovs og forskrifts form settes visse krav til nivå og 
tilgang på tjenesten. Dette må så følges opp med økonomiske virkemidler slik at 
tjenesten kan bli enhetlig og tilfredsstillende i hele landet. Det vil her være naturlig at 
staten anbefaler interkommunalt forpliktende samarbeid - gjerne ivaretatt av 
eksisterende samarbeidsorgan( regionråd el.lign. 

Innstillingen enstemmig vedtatt 


